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Concede o Título de Cidadão Mato-grossense ao
Senhor Levi Silva De Medeiros.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

        Art. 1º Concede o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Levi Silva De Medeiros.

        Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua  publicação.

JUSTIFICATIVA

Levi Silva De Medeiros

Nasceu em 30 de Agosto de 1986 na cidade de Serra Branca estado da Paraíba .

Filho de José Amauri de Medeiros e Maria Joziene da Silva Medeiros ,tem mais 04 irmãos e sua filha de 09
anos Sara Medeiros .

Bacharel em Teologia, historiador, administrador e Master Coach.

Pastor Levi Silva De Medeiros é quarta geração de pastores na sua família no estado da Paraíba e seus pais
são pastores da Igreja Congregacional em São João do Cariri há 34 anos.

Pastor Levi Medeiros foi o primeiro filho do casal que em meio a secas dramáticas no Cariri Paraibano foi
educado ,ensinado desde cedo a confiar em Deus e a receber Jesus como único e suficiente salvador.

Pastor Levi Medeiros concluiu segundo grau aos 17 anos e aos 19 anos já como missionário recebeu um
convite para fazer missões em Cuiabá capital do estado de Mato Grosso onde se implantou desde 2006,
sendo ordenado a pastor aos 22 anos de idade ,filiando-se ao conselho federal de ministros e teólogos do
Brasil , pregando a palavra de Deus nas 141 cidades do estado de Mato Grosso e em 13 estados do Brasil
,pastoreando Igrejas nas seguintes cidades de Mato Grosso: Cuiabá, Sinop, Arenapólis , Mirassol D'Oeste.
Consagrado a Apóstolo no ano de 2015 pelo conselho apostólico de apóstolos do Brasil e também foi
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consagrado a Profeta pela associação de profetas e missionários do Brasil no ano de 2016.

Em 06 de março de 2010 pastor Levi Medeiros fundou o ministério Igreja Profética Avivada da Restauração e
em 2011 foi convidado para se tornar oficial da Adhonep ( associação de homens de negócios do evangelho
pleno ) no Rio de Janeiro.

Pastor Levi Medeiros é de  origem Congregacional e Batista . Pastor Levi Medeiros aos 14 anos de idade
teve uma experiência com o Espírito Santo e diante dessa experiência iniciou então seu ministério de Profeta
na cidade de São João do Cariri na Paraíba.

Pastor Levi Medeiros já conquistou para Jesus mais de 2 mil pessoas ,impactando diretamente mais de mil
empresários em todo o Brasil ao longo desses 15 anos, formou mais 30 pastores.

Pastor Levi Medeiros também atende como Mentor especialista em restauração de pessoas em um centro
empresarial na capital Cuiabá e aconselha vários políticos e gestores.

Desse modo, requer-se a aprovação desta proposição como forma de homenagem, congratulações e
gratidão que este Poder Legislativo tem por este nobre cidadão.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Junho de 2022

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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